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Hà Nội, ngày10 tháng 5 năm 2021 

 
TỜ TRÌNH 

V/v: Hủy đăng ký công ty đại chúng 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 

thông qua ngày 26/11/2019; 

- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 0100100657 đăng ký lần đầu ngày 

25/03/2005 được đăng ký thay đổi lần thứ 5, ngày 26/07/2016; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ  phần Dệt kim Hà Nội được Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 23/06/2018. 

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu 

lực thi hành từ ngày 01/01/2021 quy định công ty đại chúng là “ Công ty có vốn điều lệ đã góp 

từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà 

đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ;” . 

Căn cứ điều luật trên, vốn điều lệ hiện tại của công ty không đủ điều kiện là công ty đại 

chúng. Để đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đúng theo quy định của  pháp luật đồng thời 

phù hợp với tình hình thực tế công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông 

qua việc việc hủy đăng ký công ty đại chúng, đồng thời hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu HKC 

trên UPCOM và hủy lưu ký cổ phiếu HKC tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD). 

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty tiến hành thủ tục liên quan tại các 

cơ quan có thẩm quyền: UBCKNN, HNX, VSD... để hoàn tất thủ tục hủy công ty đại chúng, hủy 

đăng ký giao dịch cổ phiếu HKC trên UPCOM và hủy lưu ký cổ phiếu HKC tại VSD theo quy 

định của pháp luật. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên./. 

 

 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(đã ký) 

 

Bùi Tấn Anh 
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